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Lederkonferansen 2014 

1. – 2. desember 

Scandic Hamar Hotell 
 Vangsvegen 121, 2318 Hamar 

Tirsdag 1. desember 

kl. 1200 Lunsj  

Kl. 1300 Åpning av lederkonferansen 
o Informasjon fra styret 
v/ Steinar Wergeland 

 Gave til forelesere 
 Medlemsundersøkelsen 
 Innovasjon og samfunnsgevinst i bruk av frie kartdata, informasjon om 

prosjektet 
o Saker til representantskapsmøte 

 Saker til representantskapsmøte må sendes styret innen 20. januar 2015 
 Forslag til mindre endringer i vedtektene 

 
Kl. 1320 Informasjon fra sekretariatet 

v /Marianne Meinich 
 Epostadresse til lokalavdelingene 
 Fakturering av lokale arrangement  
 Presentasjon av forslag til arbeidsprogrammet for 2015 

    
v/Sverre Røed-Bottenvann  
 Geomatikkdagene 2015 
 Rekruttering- og profileringsprosjektet 
 Nettsidene, tilgang for lokalavdelingene  
 Påmeldingsskjema 

 
Kl. 1345 Lokalavdelingenes time – informasjonsutveksling og synspunkter 

v/ lokalavdelingslederne (maks 10 minutter til hver) 
o Buskerud v/Marius Bjørnsen Garnås 

 Byvandring som sosialt arrangement ved lokale geomatikkdager 
 Norsk Romsenter kommer gjerne på lokale fagdager/geomatikkdager 
 Lage en pool av foredrag 

o Finnmark v/ Egil Ramberg 
 Tar gjerne imot foredragsforslag 

o Hedmark og Oppland v/ Bjørn Arild Godager 
 Info om foreningen ligger på nettet 
 BIM-fagdag utsatt 
 Det er ønske at historisk materiale tas vare på i de nye nettsidene 

https://www.google.no/maps/place/Vangsvegen+121,+2318+Hamar/@60.7963545,11.0877475,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4641e141754a00b9:0x69307274368e636d
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 Sponser medlemmene i lokalavdelingen med 1000 kr i deltakeravgift ved 
Geomatikkdagene 2015 

 Innledet prosess med Vitensenteret på Gjøvik, rekruttering og profilering 
o Hordaland v/Jan Erik Førde 

 Forholdsvis lavt deltakerantall ved lokale geomatikkdager 
 Eiendomskonferansen på Solstrand godt besøkt – som vanlig 

 Betaler den selv, god økonomi 
 Studenttallet har sunket noe, HiB mindre aktive? 

 Sekretariatet bør ta et initiativ ovenfor høyskolene 
 Utfordringer 

 Flere og flere tar seg betalt 

 Kartverket skal ikke ta seg betalt! (styreleders kommentar) 

 Samarbeid med Rogaland?   
o Møre og Romsdal v/Wenche Mork 

 Har fått på plass organisasjonsnummer 
 Lokale kartdager i november, annet hvert år, 88 deltakere 

 Forholdsvis få kvinnelige deltakere 

 Fast plass hver gang 
 Påmelding og fakturering selv 
 Grei økonomi 
 Planer 

 Vervekampanje 

 Fagdag matrikkel? 
o Nordland v/Lars Christian Utvik og Monika Vågan 

 Godt styre uten leder 
 GIS-dagen ble markert 

o Oslo og Akershus v/Andreas Dyken 
 Fagdag matrikkel, svært vellykket faglig sett 

o Rogaland v/Bjørn Egil Goa 
 Kursprogrammet på mobilapp? 

o Sogn og Fjordane v/ Ola Førde 
  

 
 

 
 

Pause med innsjekking 
  

 
Kl. 1545 Gruppearbeid 

o Geomatikkdagene - form og innhold (Introduksjon av Sverre/ Alexander) 
o Hvor 

 Fast på Østlandet 
 Annet hvert år på Østlandet 

o Hvor mange dager 
o Tema 
o Foredrag uten honorar – foredragsholderne står i kø 

o Posisjon - form og innhold (Introduksjon av Marianne) 
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o 6 ganger i året? 
o Tidkrevende for redaktør 
o Hva ønsker vi å lese 
o Hvordan få inn bidrag? 
o  

o Rekruttering og profilering - form og innhold (Introduksjon av Sverre) 
 Kanaler 
 Mot hvem 

  
Kl. 1720 Buss til Løiten Brænderi for akevisitt 
 
Kl. 2000  Middag på hotellet 
 

Tirsdag 2. desember 

Kl. 0900 Valg av stipendkomité Sverre/Marianne 

 Bjørn Egil Goa, Julia Olsson og Knut Erik Tandberg 

Kl. 0910 Faggruppenes time ved faggruppelederne 

o Bygg- og anleggsgruppa v/Knut Erik Tandberg 

 Gruppa har holdt på i ca 15 år 

 Den kloke tegning, 242 deltakere ved den siste og 11. konferansen 

 Arkitektene er med 

 Ca 30 år med Stikningskonferansen, 188 deltakere i februar 

 Deltar i komiteen for Bygg- og anleggsstandarden, NS 3580 

 Standarden kommer ut på høring på nyåret 

 Kommentar til arbeidsprogrammet 

 Sekretariatet har ansvaret for XYZ-konferansen, ikke BA-gruppa 

o Opprette en egen faggruppe for ledning som tar seg av 

dette? 

o Kommunegruppa v/Marianne og Astrid Sofie Øie 

 Gruppa er nylig revitalisert 

 50 – 60% av medlemsmassen i GeoForum er kommuneansatte 

 Det har skjedd lite siden 2009 

 Stolthet til faget 

 Gruppa skal være også være en støttegruppe for lokalavdelingene 

 Evaluering av matrikkelloven 

 Rapporten er purret, den er forsinket 

 KMD sier at rapporten er tilgjengelig fra november … 

o Purres 

 Matrikkelfaggruppa 

 Kartverkstung, men GeoForum tar dette opp i møtet med Kartverket 

 Stor interesse for matrikkelfaglige konferanser 

http://www.lbr.no/index.php/en-akevisitt/beskrivelse
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 Konsekvensene ved modernisering, blant annet 50 m2 bygninger inn i 

matrikkelen 

o Plan- og Arealgruppa v/Ida Rørbye 

 Diskutere samarbeid med andre grupper 

 Innspill fra styret 

 Lite aktivitet de siste årene 

 Kom med innspill direkte til Ida 

 Kommunale geomatikkdager 8. og 9. desember 

 Ca 70 deltakere 

 Samarbeid med kommunegruppa 

 Søke om å bruke midlene fra KMD i 2015 

 Analyse på plandata er aktuell som workshop 

o Utdanning- og forskningsgruppa v/Sverre 

 3 til stede ved møtet i forrige uke 

 240 har svart på brukerundersøkelsen blant studentene 

 Gruppas sammensetning fornuftig? 

 Har ikkje konkludert ennå 

 4-5 personer i kjernegrupa? 

o Internasjonal gruppe v/Tor Valstad 

 Ivaretar medlemskapene i de ulike internasjonale organisasjonene som 

GeoForum er medlem i 

 Prøver å representere GeoForum i de ulike konferanser og kongresser 

 Formidler fra konferansene 

 Formidler foredrag og foredragsholdere 

 Vellykket konferanse i Bergen: Nordisk kartografikurs 

 Hvorfor slik gruppe i GeoForum? 

 Har deltatt med egen sesjon på Geomatikkdagene 

 Har hatt workshop på Geomatikkdagene 

o Kan ikke kreve representasjon 

 Samarbeid med FIG for å få til en workshop neste år? 

 Tas inn i arbeidsprogrammet 

Kl. 1010 Pause med utsjekking 

Kl. 1030 Fortsettelse, lokalavdelingenes time 
o Sørlandet v/ Svein Skagen 

o Stabilt medlemstall på 100 + 
o 132 deltakere på lokale geomatikkdager i Dyreparken 
o Fagdag på Tromøya med sosial del dagen før og 63 deltakere 
o Stabilt styre 

o Telemark v/ Ingrid Tidemand Nilsen 
o Ca 90 medlemmer 
o Grei økonomi 

o Troms v/Tommy Jenssen 
o 4 fra Tromsø og 1 fra Harstad i styret 
o Bruker mye telefonmøter pga avstandene 
o 76 medlemmer 
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o Starter vervekampanje i januar ‘15 

 Kommuner 
 Jordskifteretten 

o Irriterende at lokalforeningen må dekke reiseutgiftene til Kartverket 
(tinglysingen) 

o Trøndelag v/ Julia Olsson 
o 50-årsjubileum neste år 
o 50 deltakere på fagdag laser 
o ROS/beredskap tema ved neste års geomatikkdager 
o 120 elever på GIS-dagen 

 Gratis lunsj og kinobilletter fikk best tilbakemelding 
 Bruker Geonettverket i Sør-Trøndelag 
 3 – 5 skoler pleier å komme 

o Vestfold v/ Kåre Conradsen 
o Geomatikkdager uten parallelle sesjoner 

 Vellykket 
o Østfold v/ Christian Andresen 

o Litt labert i år, fikk ikke arrangert sommermøte og geomatikkdagene 
gikk til Vestfold 

Kl. 1130 Lunsj 

Kl. 1215 Gjennomgang av gruppeoppgaver 

 Gruppe 1 

  Geomatikkdagene 

 2 eller 3 dager 

o 2 dager med kursdag i forkant 

o Ikke konkludert 

o Flere deltakere 

 Utstilling som egen parallellsesjon 

 Mer tid til mingling 

 Mer fokus på hvem som er målgruppen 

 Kommunene kommer om en går mer i dybden? 

 Gjenbruk fra Den kloke tegning 

 Dataflyt mot Vegvesenet 

Posisjon 

 Redusere antall nummer  

 Kun nettutgave 

o En utgave i året 

 Lokalavdelingene bidra bedre med stoff 

 Selvgående nyhetsbrev, plukke fra KMD, KS osv 
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 Gruppe 2 

  Geomatikkdagene 

 2 eller 3 dager 

o Veldig mettet etter 3 dager 

o Styret må vurdere grundig i forhold til økonomi og innhold 

o Kan få flere deltakere med 2 dager 

o Komme kvelden før, men 2 dager 

o Avholde fagmøter/årsmøter dagen før en 2 dagerskonf 

 Tema 

o Fange opp kommunene 

 Matrikkelen 

 Analyse/GIS 

 Fri programvare 

o Tinglysinga 

o Paneldebatt 

 Matrikkellova 

 Tinglysing 

 Men må foregå i et mindre fora 

  Foredragholderne 

 Burde vært mer til stede 

 

 Styrets rolle 

 Være mer aktive i prosessen mot programkomiteen 

 GeoForums satsingsområde må gjenspeiles 

Posisjon 

 Reduksjon til 4 utgaver i året 

 Lokalavdelingene bidra enda bedre 

 Bank/pool av ideer 

 Dette lurer jeg på 

 Skille redaktør og daglig leder? 

 Gruppe 3 

Posisjon 

 Det som er på papir blir lest 

 Antall utgaver ble ikke diskutert 

 God mix av faglig informasjon og informasjon 

 Digitalutgaven kanskje heller basert på linker på hjemmesiden 

 Alle lokalavdelinger burde ha stoff til Posisjon som fast agenda 

på styremøtene 
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Rekruttering og profilering 

 Bruke vitensenterne 

 Newton-programmene brukes? 

Geomatikkdagene 

 2 eller 3 dager 

o Fra lunsj til lunsj med 3 dager 

 Tema 

o Kommunedeltakelse 

 Største medlemsgruppe deltar lite  

 Fulle hus med matrikkelstoff 

 

 

 Gruppe 4 

  Se gruppas versjon 

 Gruppe 5 

  Se gruppas versjon 

   Tillegg   

    Vinkling 

     Klima 

    Bransjeuavhengig filmversjon  

  Geomatikkdagene 

   Tillegg 

    Opplevelser på Flamingo Bar?      

Kl. 1330 Presentasjon av styrets forslag til budsjett 2015 

v/ Marianne Meinich   

   

Kl. 1340 Oppsummering og avslutning 

v/ Steinar Wergeland 

 Mangfold 

 Humør 

 Engasjement 

 Stolthet til faget 
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Eventuelt 

Sende ut liste over alle bedriftsmedlemmene til lokallagene 

 

 


